
1 

 

Referat fra første FAU-møte 2016/2017, Majorstuen skole 

19.09.2016  
 

Oppmøte fra:  

Se vedlagt liste over FAU representanter 

 

1. Orientering fra Driftsstyre og SMU møte 12. september 2016 

 Rektor orienterer 

Driftsstyre møte: 

Driftsstyret er Majorstuen skoles øverste organ. 

Rektor har formelt ikke stemmerett på møtene, men hennes opplegg og innspill blir normalt fulgt.   

 Skolen ligger an til økonomisk mindre forbruk/overskudd for 2016, men ønsker å Bruke 

tildelte midler på å tilsette flere lærere samt investere i nytt IKT-utstyr. Driftsstyret har 

derfor godkjent at Majorstuen Skole lyser ut 3 nye lærer stillinger her og nå. Der skal være 

økonomi til disse også resten av skoleåret i 2017. Lærerstillingene skal primært styrke 

forsterket norsk undervisning og spesialfag. 

 Driftsstyret har i tillegg godkjent innkjøp av mere datautstyr. 

 Status nå er at Majorstuen skole har 922 elever fordelt på 35 klasser. Ungdomsskolen utgjør 

467 elever. Skolen er normert til 960 elever på 32 klasser. Der er derfor veldig fullt på 

skolen, og opprettelse av flere klasser vil være kritisk i forhold til forsvarlig undervisning og 

miljø. Ikke minst i forhold til fasiliteter for timer i Kroppsøving og spesialfag som kunst- og 

håndverk, Naturfag mv. er plassen vanskelig.   Gymsalene har ikke kapasitet til at alle elever 

kan være der i Kroppsøving. Elever, der har Kroppsøving to gange ukentlig, må den ene 

gangen i uken være ute uansett vær.  Se nedenfor om Flerbrukshall Frogner Stadion. 
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Skolemiljøutvalgs møte: 

Ledes av hovedverneombudet for de ansatte. 

 Rektor har her stemmerett. 

 Der er igangsatt ny utredning av Flerbrukshall på Frogner Stadion. Ny utredning og forslag 

skal godkjennes av bystyret.  

Se Oslo Kommune https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-

vi-oslo/frogner-is-og-flerbrukshall/ 

 Flerbrukshall blir dog nå tidligst ferdig i 2019. Majorstuen Skole ser på alternativer for 

Kroppsøving i mellomtiden. Der er bl.a. sett på Elixa, men dette var for dyrt og ikke 

optimalt praktisk.  

 Trivselsleder i hver klasse ble innført i fjor og har hatt stor suksess. Er nå innført på alle 

trinn både i barne- og ungdomsskolen. Der arbeides på aktiviteter tilpasset alderstrinn i 

storefri bl.a. quiz, sjakk, yoga, dans, osv for ungdomsskolen. Dette krever mye logistikk, 

men rektor er åpen for forslag fra FAU eller andre. 

 Elevundersøkelsen skjer i år mellom uke 43 og 45. Den blir presentert på Skolemiljøutvalgs 

møte den 12. desember 2016 og kan deretter fremlegges i FAU møte. 

 

2. “Rektors åpen post” mv. 

 Pålogging mv. på IT system  

8B tok opp problemer med lange svartider spesielt i forbindelse med pålogging på 

Skoleplattform eller andre gange hvor man ikke kommer inn i det hele tatt. FAU 

representant hadde tilfeldigvis nettopp innen møtet hatt problemet og rektor fik utskrift av 

feil meddelelse. Utdanningsadministrasjonen i Oslo Kommune, som har kjøpt løsningen,  er 

klar over problemet og at det må bli bedre. Problemene kangjøre det vanskelig å få 

gjennomført planlagte aktiviteter i undervisningen og vurderingssituasjoner. . Rektor er i 

dialog og tar det opp igjen i relevante forum. En del av utfordringen er at It løsningen er 

gjort veldig fleksibel, så den enkelte skole selv kan prege innholdet, men dette har også gjort 

presset på systemet større, hvilket det ikke har klart å håndtere bra nok. 
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 Mange korte friminutt  

8B tok opp de mange korte friminutter og begrunnelsen for disse. Rektor fortalte, at skolen 

hadde erfart, at spesielt ungdomselever ikke ville ut i de korte friminutter opp til et kvarter. 

De ble inne, hvis ikke lærere gikk rundt og nesten kastet dem ut. Skolen har derfor vurdert 

det som mere hensiktsmessig med langt friminutt omkring spisetid. Idet nu 

ungdomsskoleelevene ikke har eget klasserom og derfor oftere må gå til og fra sitt skap for å 

ha riktige bøker til de forskjellige timer kan det være, det være der må noen endringer til. 

Dette kan tidligst skje etter jul på grunn av lang planleggingstid. Få elever ønsker dog en 

mye lengere skoledag for lengere friminutt. Innspill er her velkomne eventuelt på neste FAU 

møte.  Fra barnetrinnet fremkom ingen kommentarer, men innspill her er naturligvis også 

velkomne.   

3. Orientering fra ulike komiteer/ansvarsområder under FAU  

Da det var første møte i år hadde ingen komiteer hatt separate møter og der var også nye 

FAU representanter i nogen klasser, så alle representanter der var tilstede fik mulighet for at 

sette seg på 1-2 grupper. Der var en gjennomgang av gruppenes innhold for de 

representanter, som var nye. 

 Aktivitetsskolen 

Mona Bjørnstad, leder av aktivitetsskolen, har fått resultatene av brukerundersøkelsen fra i 

vår og er veldig interessert i innspill. Hun ser frem til at komiteen blir etablert og vil ta 

ansvar for å invitere til et møte.  

 17. mai  

Marianne Michelsen, som var koordinator for det flotte 17. mai arrangementet i vår gav et 

kort resymé over økonomien, hva klassene hadde brukt pengene til og at der er kjøpt mye 

nyt utstyr (FAU gav siste år 10.000 NOK til kjøp), som ny 17. mai komiteen kan ha glede 

av. Der er lavet en rapport, som legges ut på Majorstuen skoles nettside. FAU fikk 24.000 

NOK inklusiv tilbakebetaling av de 10.000 NOK.    

 Bygg og nabobygg 

Der er ikke skjet noe nyt i OBOS/Veidekke bygget ved Nordeaparken siden siste FAU møte, 

men nye medlemmer fik et kort resyme. 
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OBOS/Veidekke ønsker å ombygge det gamle Nordeabygg og plassen foran, 

Fonteneplassen. På Fonteneplassen foran ønsker de 22 etasjer. Da Majorstuen skole i 

forbindelse med renoveringen og utbygging ble   satt til å skulle håndtere opp til 960 elever i 

stedet for 630 elever var det under forutsetning av, at Fonteneplassen fortsatt kunne brukes 

som uteplass. Fonteneplassen er for nuværende ikke regulert til bygg, så må omreguleres.  

Bygges der på Fonteneplassen, vil Majorstuen skole nærmest bli skyggelagt utover mitt på 

sommeren, hvor det er ferie. Majorstuen skole ønsker derfor ikke ha dette bygg i sin 

nuværende utforming. Private naboer har også protestert og en forhenværende arkitekt har 

tegnet og foreslått at det gamle Nordeabygget omdannes til videregående skole, som der er 

stort behov for. Majorstuen skole har fått flere positive tilkjennegivelser, men sikkert er det 

at Majorstuen skole fortsatt må sette trykk på, når sagen kommer på bordet igjen. 

Flerbrukshallen på Frogner Stadion er heller ikke endelig avklart. Som det fremgår ovenfor 

trekker tiden ut på grunn av ny utredning mv., men behovet er stort for Majorstuen skolen. 

Her vil også komme behov for å sette trykk på.  

Diverse materiale fins på Facebooksiden https://nb-

no.facebook.com/neitilhoyhusvedmajorstuenskole/ og mer legges ut på skolens nettside.        

 Trivselsestiltak  

Elevundersøkelsen viser et generelt godt miljø på skolen, men mer kan helt sikkert gjøres i 

tillegg til trivselsleder for hver klasse.   Nye innspill er velkomne.  

 Nyttårsball 

Se referat fra mars 2016. Her er en del utfordringer, som må tas tak i innen eventuelt 10. 

klasses ball januar 2017.  

 Musikkforeldre 

Problemstillinger, som er særskilte for musikkelevene 

 Rødhetter og Peik  

Der er stor tilslutning til Rødhetter, men ingen til Peik musikkorpset. Korpset er blitt et 

primært  Skøyen skole korps i stedet for  et primært Majorstuen skole korps. 

Aktivitetsskolen prøver å oppmuntre, men ikke stor interesse.  
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 Natteravnordning 

Intet nytt  

 

 Høsttur for 10. trinn 

Relevant for 9. trinn. Viktig tidlig å drøfte om hele årgangen skal sammen av sted eller hver 

klasse selv arrangerer separat. Der gis ikke fravær til turen, så høstferie eller helg må brukes. 

 

4. Oppfølging fra forrige møte 

 Skate park 

Bydel Frogner har gitt gave til Majorstuen Skole. Forslag har gitt anledning til naboklager på 

grunn av forventning av støygener, som er blitt tatt til etterretning hvorfor forslaget skal 

korrigeres av landskapsarkitekt og bygges delvis ned i bakken. Der er dog veldig mange 

rørledninger, som der mangler nøyaktige tegninger av. Penge avsatt i 2016, men rektor tror 

uansett tidsplan spriker at Skate parken blir igangsatt.  

  

5. Innkommende saker mv. 

 Garderobe kapasitet ved utegym 

Der er ingen separate skap til utegym og ingen umiddelbart løsning på grunn av økonomi og 

plass.   Rektor tilføyer: Alle klasser på ungdomstrinnet har tilgang til garderober både ved 

inne og utegym. Det hender dog at enkelte klasser somler på vei ut. Skolen tar dette opp igjen 

med gymlærerne og ber dem påse at det ikke somles for mye. I inneværende skoleår har alle 

klasser mulighet for innegym hver uke, men totalt 13,5 timer må gjennomføres ute hver uke. 

Ved en realisering av flerbrukshall vil dette behovet forsvinne.  

 

 Garderobe skap generelt  

Skapene er små ikke minst når det blir vinter.  Generell enighet om dette, men dyrt da skolen 

selv må bekoste dette. Der skjer mange tyverier, da skolen er uavlåst i skoledagen. Elevene 

har selv ansvar for å sikre sine eiendeler, og oppfordres derfor til å organisere seg slik at de 

får plass i skapene 
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 Skolefotografering  

Der var utilfredshet fra alles side omkring de manglende gruppebilder av de forskjellige 

klasser. Rektor oppfordrer FAU til å komme med nytt forslag innen årets utgang på fotograf 

til neste høst i 2017. Det er ikke mulig å gjøre noe i år. 

 

 Skolepatrulje 

Klasse 5C forespurte til skolepatrulje. Rektor forklarte, at politiet fraråder at barn står i 

kryss/overganger rundt skolen, da det er for uoversiktlig og farlig for barn. Det samme gjelder 

for Vindern skole, hvor der både er mye trafikk, kryss og T-bane.  Eventuelt kan foreldre på 

skift hjelpe barna over de forskjellige overganger. Overgangen ved Kirkeveien og buss-

trikkestoppestedet har ikke engang lysregulering. Skolen har forespurt om dette, men ikke noe 

er skjet. Det positive er dog, at i den tid rektor har vært rektor, har der kun vært et uhell. Det 

gikk bra. Elevene er generelt flinke til å klare seg i trafikken. 

 

 Permisjon 

En forelder spurte til permisjonsreglementet omkring fravær i antall dager og ganger. Rektor 

presiserte at en elev kan ha fravær i opptil 10 dager i en 12 mdr. løpende periode, hvis det er 

gyldig grunn. Det vil si at fravær ikke følger skoleåret, men 12 mdr. fra første fravær.    

 Skolegensere 

En forelder spurte, hvorfor Majorstuen skole brukte University som leverandør til 

skolegensere, da disse er dyre i forhold til andre på market. Forelderen ble oppfordret til å 

komme med alternative forslag. Mange elever er glade for tilbudet, så University fortsetter 

som leverandør til anden og billigere er funnet. 

 

Neste FAU møte er mandag den 24. oktober 2016. 

/Referent Vibecke Horn 8B 

 

 
 


